Teksti: H-M Rajaniemi
Kuvat: Juha Saarinen
Yhdistyksemme järjesti luonnetestin Orimattilan Kotieläinpuistossa. Keli oli
upea ja kaikki järjestelyt onnistuivat, vaikka hieman haasteita meinasi
matkan varrella tullakin erinäisistä asioista ja koeteltiin myös talkooväen
hermorakennetta paikka paikoin. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Meillä oli
riittävästi talkooväkeä ja suuret kiitokset kuuluvatkin kaikille luonnetestin
parissa ahertaneille! Paljon kiitoksia Sannun äidille ja koko Sannun
poppoolle buffetin pidosta ja ruuanlaitosta. Saarisen Juhalle kiitos taas
kuvaamisesta ja Tarulle erityiskiitos rohkeudesta. Tarulta ei ainakaan
toimintakykyä puutu, siitä osoituksena huterilla tikkailla neljän metrin
korkeudessa kiipeily, virittäessään pimeähuonetta kuntoon ihan viime
tipassa ennen tuomareiden tuloa. Mutta hienosti viritetty - pimeähuone sai
tuomareilta kiitosta siitä, että se oli varsin onnistunut. Isot kiitokset myös
päivän erinomaisille tuomareille Jorma Lankiselle, Auli Kimingille ja
tuomariharjoittelija Tuijalle, jotka teitte osaltanne päivän onnistuneeksi.
Koiria osallistui kiitettävä määrä, vaikka ihan kaikkia kymmentä paikkaa ei
saatu kaukkareilla täytettyä. Kahdeksan kaukkaria kuitenkin päivän aikana
testattiin ja asiasta kiinnostunutta ja innostunutta yleisöä oli oikein mukava
määrä. Testiin osallistui myös yksi tiibetinmastiffi sekä yksi corgi
kaukkariemme lisäksi.
Testipäivänä tehtiin myös historiaa: Testipäivänä leivottiin peräti viisi valiota.
Luonnetestiä vaille olevia koiria oli testissä viisi ja ne kaikki saavat anoa FI MVAtitteliä! Onneksi olkoon virallista vahvistusta vaille oleville valiolle: FI* & EE* MVA
Akim, FI* MVAGandalf, FI* MVA Zhan Zhak Transsylvanian Giant, FI* MVA Ruusa
Baika sekä FI* MVA Jopan Glamour Gizzabella!
Haastattelimme tuomareita testin jälkeen ja saimme paljon vastauksia
kysymyksiin, joita ihmiset ovat esittäneet luonnetestiä koskien.
Tässä kuitenkin selvitämme ihan A:sta Ö:hön kaikkea luonnetesteihin liittyen.
Myös Jorma Lankiselta saimme kaukkarien ihanneluonneprofiilin ehdotelman, joka
on tässä lehdessä pohjaksi tulevia keskusteluja varten. Varmasti kaikki olemme
samaa mieltä siitä, että kaukkareiden luonteiden tulisi vastata mahdollisimman
paljon rotumääritelmää. Keinoista ja tarkemmista yksityiskohdista voimme sitten käydä keskustelua tulevaisuudessa.
Mikä luonnetesti on
Luonnetesti on kehitetty alun alkaen Ruotsissa v.1947 armeijan työkoiria varten. Testi sisälsi tällöin 12 eri osaa. Meille Suomeen testi rantautui
vuonna 1968. Suomen Kennelliiton valtuusto hyväksyi 1976 ensimmäiset luonnetestisäännöt ja käyttöön otettiin ruotsalaistestistä kahdeksan
osa-aluetta. Sääntöjä ja testiä on sittemmin vuosien kuluessa Suomessa kehitetty paremmin harrastus- ja seurakoirien perusominaisuuksien
testaamiseen soveltuvaksi
Vaikka testi onkin alunperin tehty palveluskoirajalostusta palvelemaan, nykyinen testi soveltuu kuitenkin aivan kaikille roduille. Luonnetestin
tarkoitus on arvioida koiran käyttäytyminen tilantessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testissä annetaan eri osa-aluilta pisteitä, joilla ei
kuitenkaan ole kaukasiankoirilla enää mitään merkitystä. Tärkeämpää on tarkastella koiran suorituksia verraten ihanneluonnekuvaan, jollainen
on nyt rodullemme tekeillä. Testitulos antaa viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle sekä antaa tietoa koirien
omistajille myös arkielämää varten. Virallisesti testin hyväksytty alaraja on +75p., mutta tällä pistemäärällä ei ole merkitystä kaukasiankoirien
jalostuksessa eikä enää valionarvojen vahvistamisessakaan tuota pisterajaa käytetä vaan riittää luonnetestin suoritus alusta loppuun. Tätä
pisterajan poistoa on myös testituomarimme Jorma Lankinen yrittänyt ajaa jo vuosia.
Luonnetestiin voi osallistua Suomen Kennelliiton rekisteröimä vähintään kaksivuotias, mutta alle seitsemänvuotias asianmukaisesti rokotettu ja
tunnistusmerkitty koira rodusta riippumatta. Luonnetestiä varten koiraa ei tule mitenkään valmistella tai kouluttaa, riittää että omistaja kulkee
koiransa mukana testin ajan. Testitilanteessa tarvitset koiran lisäksi sen alkuperäisen rekisterikirjan ja pitkähkön, vahvan taluttimen sekä eikuristavan nahkapannan. Koira on kytkettynä koko testauksen ajan, lukuun ottamatta pimeää huonetta ja ohjaajalle annetaan ohjeita, miten
hänen tulee eri osioissa toimia. Koira ei saa testitilanteessa olla käskyn alla, eikä koiralle tule testin aikana puhua, ellei erikseen pyydetä
koiraa houkuttelemaan. Testaajia on aina kaksi, toinen testaa koiraa ja toinen tarkkailee suoritusta.
Luonnetestin eri osa-alueet
1) Toimintakyky, kerroin 15
+3 erittäin suuri +2 suuri +1 kohtuullinen -1 pieni -2 riittämätön -3 toimintakyvytön
Toimintakyky tarkoittaa koiran rohkeutta toimia oudoissa ja pelottavissa tilanteissa. Toimintakykyinen koira joko pakenee tai puolustautuu
todellisen tai kuvitellun uhkauksen edessä, kun taas toimintakyvyltään puutteellinen koira ei kykene tekemään mitään; se saattaa jähmettyä
paikoilleen tai ilmentää sijaistoimintoa vaikka keskittymällä ruohon syöntiin, kun sitä uhkaillaan.Toimintakykyä mitataan ns. kelkkatestillä, jossa
koiraa kohti vedetään kelkka, jonka päällä on ihmistä muistuttava hahmo ja tarkoituksena on saada koirasta esiin pelkoreaktio. Koiran
käyttäytymistä arvioidaan kelkan pysähdyttyä. Sitä parempi toimintakyky koiralla on mitä nopeammin se ilman omistajalta saatavaa
kannustusta kykenee lähestymään kelkkaa. Testissä on toinenkin erityisesti toimintakykyä mittaavaa osio, nk. pimeä huone, jossa omistaja
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lähetetään ensin heikosti valaistuun ja sokkeloiseen paikkaan tuomarin pidellessä koiraa ulkopuolella. Koira päästetään pian huoneeseen,
jossa sen tulee ilman kutsua pyrkiä löytämään omistajansa. Toimintakykyä arvioidaan seuraamalla koiran kykyä työskennellä pimeässä ilman
ohjaajan tukea.
2) Terävyys, kerroin 1
+3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1a pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
+1b koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä -1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin -2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin -3 suuri jäljelle
jäävin hyökkäyshaluin
Terävyys on koiran taipumus reagoida aggressiivisesti kokemaansa uhkaan. Terävyyttä arvioidaan kiinnittämällä koiran lyhyessä taluttimessa
seinään ja omistaja poistuu koiran luota nurkan taakse. Koiran rauhoituttua testituomari lähestyy koiraa ensin epäröiden ja vähitellen
selkeämmin uhaten. Lopuksi tuomari juttelee koiralle ystävällisesti, jolloin nähdään, onko koiralla ns. jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Aiemmin
tässä osioissa koiran tuli hyväksyä tuomarin kosketus hyväksytyn testituloksen saamiseksi, mikä on rodunomaiselle koiralle hieman epäreilu
tilanne. Nykyään testin läpäisemiseksi tässä osioissa koiran ei tarvitse sietää hyökkääjää lähellään tai antaa koskea.
3) Puolustushalu, kerroin 1
+3 kohtuullinen, hillitty +2 suuri, hillitty +1 pieni -1 haluton -2 erittäin suuri -3 hillitsemätön
Puolustushalu on koiran tarve puolustaa laumaansa. Testissä sitä mitataan testituomarin hyökkäyksellä kohti vastaan tulevaa koiraa ja
omistajaa. Olennaista on koiran halu puolustaa. Omistajan selän takana kovastikin räksyttävä koira ei osoita yhtä voimakasta puolustushalua
kuin omistajan ja hyökkääjän välissä pysyvä vaikkakaan ei kovin selvästi puolustautuva koira.
4) Taisteluhalu, kerroin 10
+3 suuri +2a kohtuullinen +2b kohtuullisen pieni +1 erittäin suuri -1 pieni -2 riittämätön -3 haluton
Taisteluhalu on koiran synnynnäinen taipumus nauttia kehonsa lihasten ja leukojen käyttämisestä kuviteltuun tai todelliseen taisteluun
saavuttaakseen haluamansa päämäärän. Tämä ilmenee useimmiten leikkimishaluna ja toimii myös moottorina, jonka avulla fyysisesti väsynyt
koira jaksaa jatkaa leikkimistä. Luonnetestissä taisteluhalua mitataan tuomarin leikittäessä koiraa rätillä, patukalla tms. Kovin pidättyväinen
koira ei välttämättä ryhdy leikkimään vieraan ihmisen kanssa, jolloin omistajalle annetaan tilaisuus itse leikkiä koiransa kanssa. Vaikka koiraa
ei testitilanteessa saataisi lainkaan leikkimään, mikä kaukasiankoirille melko yleistä, voidaan taistelutahtoa arvioida muiden testiosuuksien
(esim. kelkkakoe) yhteydessä.
5) Hermorakenne, kerroin 35
+3 tasapainoinen ja varma +2 tasapainoinen +1a hieman
rauhaton +1b hermostunein pyrkimyksin
-1 vähän hermostunut -2 hermostunut -3 erittäin
hermostunut
Hermorakenteella tarkoitetaan koiran synnynnäistä vahvatai heikkohermoisuutta, joka ilmenee koiran joutuessa
voimakkaaseen, vaihtelevaan sisäiseen jännitystilaan.
6) Temperamentti, kerroin 15
+3 vilkas +2 kohtuullisen vilkas +1 erittäin vilkas -1a
häiritsevän vilkas -1b hieman välinpitämätön -1c
impulsiivinen -2 välinpitämätön -3 apaattinen
Temperamentti kuvaa koiran kykyä havainnoida
ympäristöään ja toimia sen mukaisesti. Temperamenttia
arvioidaan kokeella, jossa ohjaajan kanssa kulkevan koiran
takaa lasketaan telineeltä kivillä tms. täytetty tynnyri, jolla
pyritään aikaansaamaan koiralle yllättävä tilanne. Koiran
temperamenttia arvioidaan sen väistöliikkeen perusteella.
7) Kovuus, kerroin 8
+3 kohtuullisen kova +2 kova +1 hieman pehmeä -1 erittäin kova -2 pehmeä -3 erittäin pehmeä
Koiran kovuudella tarkoitetaan sen taipumusta muistaa kokemiaan ikäviä asioita ja välttää niiden kohtaamista uudelleen. Luonnetestissä
koiran kovuutta tarkkaillaan koko testin ajan. Erityisesti kovuutta mittaa
”haalaritesti”, jossa koiran eteen nostetaan yllättäen haalari, jota koira ei
kuitenkaan ehdi tunnistaa haalariksi.
8) Luoksepäästävyys, kerroin 15
+3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +2a luoksepäästävä, aavistuksen
pidättyväinen +1b luoksepäästävä, hieman pidättyväinen
+1 mielistelevä -1 selvästi pidättyväinen, ei yritä purra -2 hyökkäävä -3
salakavala
Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran avoimuutta ja positiivista
suhtautumista tuntemattoman henkilön kohtaamiseen.
9) Laukauspelottomuus
+++ laukausvarma ++ laukauskokematon + paukkuärtyisä sekä - laukausaltis
- - laukausarka
Luonnetestin viimeinen osio sisältää vähintään kaksi ja maksimissaan viisi 9
mm pistoolilla ammuttua laukausta. Ensimmäinen ammutaan liikkeestä, toinen
paikalla seisten. Lopuista päättää tuomari.
Testitulos Osa-alueiden pisteillä on erilaisia kertoimia. Suurimmat kertoimet
ovat hermorakenteella, luoksepäästävyydellä, temperamentilla.
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Kovuutta mitataan haalaritestissä.

Tuomarien haastattelu: Jorma Lankinen & Auli Kiminki
Mietteenne testipäivästä?
- Ihanaa että ihmisiä oli niin paljon katsomassa! Eräässä toisen järjestäjän luonnetestissä oli taannoin vain pari katsojaa. Kaukkariväki tuntui
kiinnostuneelta, mikä on erittäin hieno asia. Positiivista oli myös, että kaukasiankoiria oli harvinaisen paljon testissä pitkästä aikaa. Koirat olivat
kaikki käsiteltävissä. Hieman harmillista on, että liian pehmeitä koiria oli paljon. Tästä ongelmasta pitäisi pyrkiä eroon. Laumanvartijankaan ei
kuulu olla aivan niin pehmeä. Kuitenkaan suurimmalla osalla ei kuitenkaan ”jäänyt päälle” suoritukset. Toivoisimme myös vähän lisää
taisteluhalua, joka toisi sitkeyttä lisää koiriin. Tavoite olisi edes pieni taisteluhalu. Tempperamenttia ei tarvita lisää, sitä on jo riittävästi. Hienoa
että ihmiset eivät tuijottaneet koirien saamia pisteitä, jotka eivät ole kaukasiankoirilla olennaisiakaan. Rodunomainen koira ei välttämättä saa
luonnetestisäännöissä määriteltyä hyväksytyn rajaa, +75p.

Soveltuuko testi kaukasiankoiralle? Monesti kuulee väittämän:”Testi ei sovi kaukkareille”
- Luonnetesti kertoo koirien ominaisuuksista ja nykyinen testi soveltuu ihan kaikenrotuisille koirille. Kaukasiankoirien kohdalla ei tule
kuitenkaan tuijottaa testistä saatuihin pisteisiin vaan verrata koiraa ns. ihanneprofiiliin. Mielestämme kaukkarin ei kuulu saada testistä +200 +300 pistettä. Lähempänä +300p oleva kaukkari olisi melko todennäköisesti sellainen, jonka kanssa kukaan ei pystyisi elämään.
Koira kannattaa tuoda n. 3v iässä, mahdollisimman nuorena, jotta testitulos olisi mahdollisimman totuudenmukainen ja eletty elämä ei
vaikuttaisi testituloksiin niin paljoa.

Mitä tulisi huomioida nyt kaukasiankoirien jalostuksessa, onko jotain viestiä kasvattajille?
- Pelkkä luonnetestihän ei riitä vielä yksin koiran luonteen arviointiin vaan koiria tulisi arvioida mahdollisimman monipuolisesti.
Turhasta pehmeydestä tulisi päästä eroon, sitä on liikaa nyt koirissa. Hermorakenteeseen tulee kiinnittää myös todella paljon huomiota.
Huomioitavaa on myös joidenkin koirien selkeä aggressio. Aggressio on voimakkaasti periytyvä ominaisuus ja näitä koiria ei tule missään
nimessä parittaa heikkohermoisten koirien kanssa. Aggressiota selkeästi ilmentävä koira tarvitsee parikseen hyvällä hermorakenteella ja
matalahkolla tempperamentilla varustetun kumppanin. Aggressio on vaarallinen ominaisuus, etenkin yhdistettynä heikkoon
hermorakenteeseen. Jos koiralla on korkea tempperamentti ja korkea toimintakyky, sekä terävyys, siitä tulee helposti ”pommi”. Aggressiota
ilmentävien koirien pentujen kotien valinnassa on oltava erityisen tarkkana.
Kahta pehmeää koiraa ei tule koskaan yhdistää. Jos koira on pehmeä, sillä tulee olla käsiteltävyyttä riittävästi. Jos pehmeällä koiralla on
hermorakenne plussalla ja/tai toimintakyky, se on aina huomattavasti parempi tilanne. Koirien ei tule olla koskaan kenellekään egon jatkeita.

Mitä tarkoittaa hermorakenne, miten sitä arvioidaan testissä? Miksi eräs koira ei saanut +2
hermorakenteesta, vaikka se vaikutti maallikon silmään tasapainoiselta?
- Hermorakenteen arvostelu kuvastaa lähinnä koiran palautumiskykyä yllättävistä ja pelottavista tilanteista. Hyvähermoinen koira palautuu
yllätyksistä nopeasti ilman ylimääräisiä palauttamisia (kävelytys jne), huonohermoinen puolestaan kerää painetta paineen päälle kykenemättä
purkamaan syntynyttä jännitettä. Hermorakenteen arvostelussa on tärkeä nähdä millaisena koira tuli testiin ja millaisena se sieltä poistui. Jos
käytöksessä on selviä muutoksia, on useimmiten loppuarvosana miinuksella. Myös koiran suuri pehmeys vaikuttaa tähän, ja ne on osattava
erottaa toisistaan. +3 hermorakennetta on mielestäni melkein mahdoton saavuttaa. Niitä annetaan hyvin harvoin, ja ehkäpä laihoin perustein.
+3 hermorakenteen omaava koira olisi mielestäni käytännössä lähes mahdoton pitää, sillä sen käytökseen ei vaikuttaisi mikään koskaan.
Jotta koira saa hermorakenteesta arvosanan +2 - tasapainoinen, tulee sen kaikissa testin vaiheissa olla hötkyilemättä,
Matalatemperamenttinen koira vaikuttaa helposti parempihermoiselta kuin onkaan, sillä sen reaktiot ovat ´merkittävästi pienempiä kuin
temperamenttisemman lajitoverinsa. Testissä oli yksi koira (Zhan Zhak Transsylvanian Giant) , jossa tämä näkyi. Syy kyseisen koiran
saamaan arvosanaan on helppo esittää kyselijöille katsomalla videolta koiran suhtautuminen ampumiseen. Sen nähtyään ymmärtää miksi ko
koira ei saanut arvosanaa +2 hermoistaan. Muuallakin tuo näkyi, mutta varmasti heikosti kauempaa.
Hermorakenteesta yleisesti: Toivottua on aina, että koira hallitsee itsensä menemättä paniikkiin.

Miten koiran tulisi käyttäytyä kelkkakokeessa?
- Kelkkakokeen tarkoituksena on saada koira pelkäämään ja väistämään kohti tulevaa "mörköä". Koiran toimintakykyä kuvaa oivasti sen kyky
voittaa aiheutettu pelko ja mennä katsomaan pysähtynyttä kelkkaa.

Entä tynnyritestissä?
- Tynnyrin tarkoituksena on mitata koiran temperamenttia. Valitettavasti useimmiten koiran muut ominaisuudet (esim pehmeys ja pelko)
muuttavat käytöstä, eikä väistö kuvasta enää sen todellista temperamenttia. Jos siihen luotettaisiin, olisi eilenkin saatu muutama erittäin vilkas
kaukkari.

Miten koiran kovuutta mitataan testissä?
- Haalari on kovuuden erikoiskoe. Koira peläytetään ilman, että se pääsee näkemään syytä siihen. Hetken kuluttua koira viedään pitkällä
taluttimella uudelleen peläytyskohtaan. Koiran halu kohdata peloittavan tilanteen paikka uudelleen kuvastaa sen henkistä kovuutta/pehmeyttä.

Ihmisille ei ole todellakaan kovin selvää, että mitkä asiat vaikuttavat mihinkin. Vaikka ei odoteta mitään
suuria pisteitä, niin silti ihmiset joihinkin pisteisiin takertuvat kuitenkin. Esim. taistelutahto, miten se
määritellään?
- Luonnetestin arvostelukohteet on luotu 1900-luvun vaihteessa, jolloin tietämyksemme koiran käyttäytymisestä oli vielä melkoisen vajaata.
Tänä päivänä tiedämme enemmän, ja mm. sen, ettei koiralla ole sellaista yksittäistä ominaisuutta kuin taistelutahto. Kuitenkin tämä
ominaisuus on eräs testin tärkeimmistä mittareista, sillä se kuvastaa suoraan koiran sisäisen moottorin voimakkuutta. Tätä ominaisuutta
tarkastellaan nukyään koko testin ajan, eikä erikoiskoe - keppileikki ole enää ainoa siihen vaikuttava osuus. Leikkihän on usein opetettua, ja
varmemmin taistelutahto ilmenee esimerkiksi kelkkakokeessa ja hyökkäyksissä koiran kykynä haastaa uhkaaja. Heikon taistelutahdon
omaava koira kyllästyy nopeasti kaikkeen eikä sillä ole sanottavasti kestävyyttä.
Kaukkarin kyseessä ollessa puuttuvan taistelutahdon voi korvata aggressio, joka toimii myös mahdollisesti koiraa eteenpäin vievänä voimana.
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PÄIVÄN AIKANA TESTATUT KOIRAT:
Koiran nimi: Akim
FI38386/13 Sukupuoli: Uros
I. TOIMINTAKYKY
-1
Pieni
II. TERÄVYYS
+1b
Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä
III. PUOLUSTUSHALU
+1
Pieni
IV. TAISTELUHALU
-1
Pieni
V. HERMORAKENNE
+1b
Hermostunein pyrkimyksin
VI. TEMPERAMENTTI
+2
Kohtuullisen vilkas
VII. KOVUUS
-2
Pehmeä
VIII. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
+3
Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
IX. LAUKAUSPELOTTOMUUS
++
Laukauskokematon
X. LOPPUPISTEET 71
Koiran nimi: Gandalf
FI52390/12 Sukupuoli: Uros
I. TOIMINTAKYKY
-1
Pieni
II. TERÄVYYS
+1a
Pieni ilman jäljelle jäävää
hyökkäyshalua
III. PUOLUSTUSHALU
-1
Haluton
IV. TAISTELUHALU
-1
Pieni
V. HERMORAKENNE
+1b
Hermostunein pyrkimyksin
VI. TEMPERAMENTTI
+2
Kohtuullisen vilkas
VII. KOVUUS
-2
Pehmeä
VIII. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
+2a
Luoksepäästävä, aavistuksen
pidättyväinen
IX. LAUKAUSPELOTTOMUUS
++
Laukaskokematon
X. LOPPUPISTEET 54

Akim odottamassa pääsyä pimeään huoneeseen tuomarin kanssa.

Gandalfin
taisteluhalua
testaamassa
tuomariharjoittelija.
Gandalf
tuomariharjoittelija
Tuijan
kanssa taistelutahtoa testaamassa.

Koiran nimi: Zhan-Zhak Transylvania Giant
FI58513/11 Sukupuoli: Uros
I. TOIMINTAKYKY
+1b
Kohtuullisen pieni
II. TERÄVYYS
+1b
Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä
III. PUOLUSTUSHALU
-1
Haluton
IV. TAISTELUHALU
-1
Pieni
V. HERMORAKENNE
+1a
Hieman rauhaton
VI. TEMPERAMENTTI
+2
Kohtuullisen vilkas
VII. KOVUUS
+1
Hieman pehmeä
VIII. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
+2a
Luoksepäästävä, aavistuksen
pidättyväinen
IX. LAUKAUSPELOTTOMUUS
++
Laukauskokematon
X. LOPPUPISTEET 108

Jorma Lankinen ja ”Zorro” terävyysosiossa.
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Koiran nimi: Lucky Devil Brave
FI14309/15 Sukupuoli: Uros
I. TOIMINTAKYKY
-1
Pieni
II. TERÄVYYS
+2
Suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
III. PUOLUSTUSHALU
-3
Hillitsemätön
IV. TAISTELUHALU
-2
Riittämätön
V. HERMORAKENNE
+1b
Hermostunein pyrkimyksin
VI. TEMPERAMENTTI
+2
Kohtuullisen vilkas
VII. KOVUUS
+1
Hieman pehmeä
VIII. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
-1b
Selvästi pidättyväinen, yrittää purra
IX. LAUKAUSPELOTTOMUUS
++
Laukauskokematon
X. LOPPUPISTEET 22
Koiran nimi: Ruusa Baika
FI57930/12 Sukupuoli: Narttu
I.

TOIMINTAKYKY
-1
Pieni
II. TERÄVYYS
+1a
Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
III. PUOLUSTUSHALU
+1
Pieni
IV. TAISTELUHALU
-1
Pieni
V. HERMORAKENNE
-1
Vähän hermostunut
VI. TEMPERAMENTTI
+3
Vilkas
VII. KOVUUS
-2
Pehmeä
VIII. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
+2a
Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen

IX. LAUKAUSPELOTTOMUUS
X.

+
Paukkuärtyisä
LOPPUPISTEET 1

Koiran nimi: Zaijas Tempestin
FI23337/12 Sukupuoli: Narttu

Prissy

Testi keskeytetty, syy: Hermorakenne

Koiran nimi: Lucky Devil
FI28780/15 Sukupuoli: Narttu

Beira

I.

TOIMINTAKYKY
-1
Pieni
II. TERÄVYYS
+3
Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää
hyökkäyshalua
III. PUOLUSTUSHALU
+3
Kohtuullinen, hillitty
IV. TAISTELUHALU
-2
Riittämätön
V. HERMORAKENNE
+1b
Hermostunein pyrkimyksin
VI. TEMPERAMENTTI
+2
Kohtuullisen vilkas
VII. KOVUUS
+1
Hieman pehmeä
VIII. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
+2b
Luoksepäästävä, hieman
pidättyväinen

IX. LAUKAUSPELOTTOMUUS
X.

Lucky Devil Beira ja tuomariharjoittelija puolustushaluosiossa.

+++
Laukausvarma
LOPPUPISTEET 74

24

Koiran nimi: Jopan

Glamour Gizzabella

FI54271/09 Sukupuoli: Narttu
I.
TOIMINTAKYKY
+1a
Kohtuullinen
II. TERÄVYYS
+3
Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
III. PUOLUSTUSHALU
+3
Kohtuullinen, hillitty
IV. TAISTELUHALU
-2
Riittämätön
V. HERMORAKENNE
+1a
Hieman rauhaton
VI. TEMPERAMENTTI
+2
Kohtuullisen vilkas
VII. KOVUUS
+1
Hieman pehmeä
VIII. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
+2a
Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen
IX. LAUKAUSPELOTTOMUUS
+++
Laukausvarma
X. LOPPUPISTEET 104

Jopan Glamour Gizzabella ja tuomariharjoittelija
terävyysosiossa.
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